Czym jest Sakrament Bierzmowania?
Sakrament bierzmowania, wraz z Chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia
chrześcijańskiego" i często nazywany jest „sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej.” Przez sakrament
bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha
Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do
szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej (KKK 1285). Bierzmowanie udoskonala łaskę
chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym,
ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i
pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny (KKK 1316).
Od bierzmowanego chrześcijanina wymaga się pewnej dojrzałości religijnej, oraz świadomości, że jest on od
tej chwili odpowiedzialny za swój rozwój duchowy, który nie powinien ograniczać się do podstawowych
obowiązków chrześcijanina, ale raczej stawać się coraz bogatszy i bardziej złożony z wiekiem.
Dwuletnie Przygotowanie

Zarządzeniem Archidiecezji Chicago w sprawie przygotowania do sakramentów, w polskich katolickich
szkołach obowiązuje dwuletni program przygotowania zarówno do sakramentu Pierwszej Komunii Św., jak i
do sakramentu Bierzmowania. W związku z tym, uczniowie naszej szkoły rozpoczynają przygotowanie do
Bierzmowania w klasie siódmej, kontynuują je w klasie ósmej, i po ukończeniu tego programu oraz
spełniając wszystkie wymagane warunki, przyjmują sakrament Bierzmowania z rąk Biskupa.

Warunki Przystąpienia do Sakramentu Bierzmowania

• Ukończenie DWULETNIEGO programu formacyjnego ( klasa 7 i 8)
• 20 godzin pracy woluntarnej na rzecz potrzebujących (10 godz. w klasie 7 i 10 godz. w klasie 8)
• Uczestnictwo w wyjazdach dla młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania
Dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów
Bardzo ważne są świadectwa formacji duchowej i zaangażowania w życie Kościoła, jak np. udział w:
rekolekcjach, pielgrzymkach pieszych, grupach wzrastania w wierze, przygotowywaniu liturgii; oraz pomoc
potrzebującym, opieka nad chorymi itp.

Kandydat jest godny przyjęcia Sakramentu Bierzmowania,
jeśli w czasie przygotowań:

• regularnie uczestniczy we Mszach świętych niedzielnych oraz w nabożeństwach okresowych,
• przystępuje do Sakramentu Pokuty i Pojednania,
• uczęszcza na lekcje katechezy szkolnej i katecheta nie ma wobec niego zastrzeżeń,
przyswoił wymagane prawdy i zasady wiary Kościoła Katolickiego oraz zna podstawowe modlitwy

Wymagane Dokumenty
BIOGRAFIA PATRONA

Biografia wybranego świętego patrona, którego imię kandydat pragnie przyjąć podczas liturgii sakramentu.
Należy uzasadnić swój wybór odwołując się do cech charakteru i historii życia patrona. Kandydat

odpowiada w czym i jak może naśladować tego patrona. Biografia powinna spełniać następujące kryteria:
pisana na komputerze, min. 2 strony Letter Size, czcionka Times New Roman, nr 12, double spaced.
AKT CHRZTU

Skrócony odpis aktu chrztu (jeśli chrzest miał miejsce w naszej parafii, wystarczy to zgłosić podając datę
chrztu podczas zapisów).
PISEMNA PROŚBA

Własnoręcznie napisana prośba do Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania.
PRZEDSTAWIENIE ŚWIADKA

Pisemne przedstawienie świadka Sakramentu Bierzmowania, zawierające imię i nazwisko, adres
zamieszkania, oraz relację. Należy również dołączyć zaświadczenie, że osoba wybrana na świadka może być
dopuszczona do tej godności (wydaje proboszcz parafii, na terenie której mieszka wybrana osoba).

Warunki Wyboru Świadka Bierzmowania
według Kodeksu Prawa Kanonicznego (Jan Paweł II, 1983)
Kan.892 - Wedle możności, bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy
świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.

Osoba wybrana na świadka:
• Jest katolikiem bierzmowanym i przyjęła już sakrament Najświętszej Eucharystii
• Prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
• Nie jest ojcem lub matką przyjmującego sakrament
• Ukończyła szesnaście lat
Bierzmowanie
w Parafii Św. Alberta Wielkiego
odbędzie się
w sobotę 22 kwietnia, 2017 r.,
o godz. 9:30 rano,
w Kościele Świętego Alberta Wielkiego
w Burbank, Illinois

